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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ГУ ДСНС України
у Дніпропетровській області
від 21.07.2015 № 277

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління ДСНС
України у Дніпропетровській області (крім інформації з обмеженим доступом)
1. Інформація про Головне управління.
1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного
управління.
1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові,
номери службових телефонів, адреси електронної пошти керівників Головного
управління.
1.3. Положення про управління, відділи та сектори.
2. Інформація про діяльність Головного управління (загальні питання)
2.1. Регламент роботи Головного управління.
2.2. Плани роботи Головного управління.
2.3. Звіти про виконання планів роботи Головного управління.
2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, “круглі столи, брифінги,
прямі телефонні лінії, що проводяться Головним управлінням.
3. Інформація про роботу Колегії Головного управління.
4. Накази Головного управління.
5. Інформація про діяльність рад, комісій, що створені при Головному
управлінні.
5.1. Інформація про роботу атестаційної комісії.
5.2. Інформація щодо квартирного обліку.
6. Інформація про доступ до публічної інформації.
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6.1. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.
6.2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
7. Інформація з антикорупційної діяльності.
7.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень в Головному управлінні.
7.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики
корупційних правопорушень.
8. Інформація про здійснення заходів щодо захисту населення і територій
при виникненні радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із
виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин.
8.1. Просвітницькі та практично-навчальні матеріали щодо дій в умовах
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру або при вчиненні
терористичного акту.
9. Оперативна інформація про роботу Головного управління з питань
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
9.2. Добова довідка про основні надзвичайні ситуації техногенного,
природного та іншого характеру на території області.
9.3. Добова оперативна інформація щодо виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та резонансних подій, що виникли за
межами України.
10. Інформація щодо роботи Головного управління з питань медикобіологічного захисту.
10.1. Інформація щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації,
які
пов’язані
з
інфекційними
захворюваннями
та
отруєннями
сільськогосподарських тварин.
10.2. Інформація щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації,
які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медикосанітарними наслідками.
11. Інформація щодо ресурсного забезпечення Головного управління.
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11.1. Інформація щодо наявності матеріальних цінностей (пожежнорятувальної техніки, автомобільної техніки, речового майна, продовольства,
паливно-мастильних матеріалів, майна хімічного захисту та техніки
радіаційного захисту, інженерного майна та інших видів майна і техніки), що
належать Головному управлінню.
11.2. Загальна інформація щодо видів матеріальних резервів, які формуються
для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру.
11.3. Інформація щодо роботи Головного управління з конкурсних торгів.
12. Інформація щодо зв’язків Головного управління з громадськістю.
12.1. Інформація щодо організації та проведення Всеукраїнської акції
«Герой-рятувальник року».
12.2. Інформація щодо організації та проведення Всеукраїнської акції
«Запобігти. Врятувати. Допомогти».
12.3. Інформація щодо організації та проведення Всеукраїнського фестивалю
«Дружин юних пожежних».
13. Інформація з міжнародного співробітництва.
14. Інформація щодо питань кадрової роботи, державної служби та
проходження служби цивільного захисту.
14.1. Інформація щодо порядку проходження служби цивільного захисту,
організаційно-штатної роботи, заохочення та нагородження співробітників
державними нагородами і відомчими відзнаками, підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів.
14.2. Інформація щодо вакансій, порядку та умов проходження конкурсу на
заміщення вакантних посад.
14.3. Перелік та умови отримання послуг з питань кадрової роботи, форми і
зразки документів, правила їх заповнення.
14.4. Умови прийому та порядок відбору на навчання до вищих навчальних
закладів цивільного захисту, специфічні вимоги до вступників та порядок їх
відбору для вступу.
15. Інформація щодо фінансового забезпечення та інвестицій.
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15.1. Витяги з річного та помісячного розпису асигнувань Державного
бюджету України на відповідний рік.
15.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та
зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами.

Т.в.о. начальника відділу
планування, аналітичного та
документального забезпечення
Головного управління ДСНС України
у Дніпропетровській області
підполковник служби цивільного захисту

О.В.Захаренко

